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 ره  تايالولا ندا كْلِي نب عمي
 را ا ا

 ربا ىتَح ٍةياق ٍناِبَم ٍةَرْوَُص



 محق ِْيَلَع ميقا دَق ناكو . سيل وب وركآلا مسا ِْيلَع 2 ا 1 عل

 أ ةياقملاٍةَحْفصلا ل ,مشّرلا يفو هي

 1| يوي دَدَحْنم كامو سيلوُبوُرهألا ْلَخدَم رهو اياليبودبلا
 .دباعلا ىلإ اًهقيِرَط يف ةدعاص ةّينيدلا بكاوَلا

 لولا ُُجَ هاني دهم رهو .سيلوُبوركألا ينابم َلَمجَأ ناكو .نونيثْابلا .غ
 : 0 ءئيث راب َنيثآ ءارذَعلا ٍةَهلإلل «ٌُسيلكري »



 ديلا كلذ ءانثأ ٍَدَح ُمَهَأ 3

 | قمل ءادّرلا َرْهو الا

00 
 دولا 1:



 ةييينألا دئاقعلاو ْنيئآ ةهلإلا

1110 
 ١ م0





 ا

 ريشرو ٠ ليوطلا ِرفقلاو .و ل
 بيس ةَعوُمْلا نم تايَرابُم ثالث يف ُروُفَي نم ناكو . ةَعراصملاو .حْمّرلا +

 ..لاطبألا لابس متم

14 



 مكُح تحت اوَُق رافلا ِةّيِ

 | .٠ سرفلا مك ني َرْحّلا اوزاحو مْ

 0 هَردفا انو . مالسينسالا اوضقَرَف

 ْنَظواسأَب , ٍ طزابنسالا َناكو دج َنوُبلْطَي ةطرابنسا- ىلإ سيينيدبف

 .مهقشس ىلإ قتؤملا ىلع َسْْلا اوُعرَأو .َدملب ْمْهَلَع لاهل سنْفلا قدْ

 ارام نم اًرتموليك 0 ةَفاسَم سيْيديِف ىَرج .ةكَرَْلا دعب
 طقتسو «انرَصتلا دَقَل » حاص ىّتح ةئيدملا لْبصَو نأ امو . ىضنلا

 . يضاير قابس ٍلَوطَأ ىلع ٍةضايَرلا .مّلاع يف «نوثارام» مسا قلي مولا
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 اراد تامانو ,ماوغأ 3

 ٍةعْجَر نود اًسئاي َّلَحَر
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 ٌةّيِطارْقُمَدلا

 7 تلا دا ل تر

 اهلل ف ساق



 ُهلانَتام كو ,سرادملا ىلإ تالا بمدن ىلع انيثأ ْتْجَردْدَقَ





 ىنَح . لولا يف  اًنانإو اًروُكُد  ٌراغّصلا ُنُهَلافَْأ َنيَعْرَي تا الا

 ,ةسْرملا ىلإ لمْ ٍةسِواَسلا نيس ّيبصلا َمْلَب ام اذإ

0 
 ِكَلقلا ملعو ِتاَيضايرلا ملت يف اب

>37 



 نايعِفلا ُدوُنجلا

6. 



 37 عاملا هنأ 2 ااكو لا 6 نر



 اًعاجسن ناكو .َسيِلكيِب ِدْهَع يف شاع .اًينيَِأ طارْقس ناك
 . ةطابشسإ ْمُم

 . لِطابلا نع ةنوقّرفي الو

1 



 للا ةَماقإ وه دم ُبَلطُي املك ناك ْلَب ناحتما يأ يدوي نأ اًبئاطُم نكي ْمَّلو ,صيخرت
 .بيبَط ىلع بطلا َسْرَد ُهَأ لغ

 مو . مييفنشُي و مهمالحأ يف ْمهَْلإ ضحي نأ يف ًالَمأ هيف َنوُدَقْرَيو ىضْرملا
 .«نامإلاب .جالعلا م ٍةَقيِرَطب فردي انرشَع يف .جالعلا

 نا



 .طَقَف طارقبا ىويس ةضراعُي نكي ْمَلَف . رضقلا َكِلُذ يف امأ ءاَفْحُسو ٌءارْه ميتا

 ءاصإلا نيب ارق كام نأ ىلإ َراشأو . ضارمألا حوت ىلَع طارق ملأ



 افا لأ ني ريرتلا يقرر ل اعمل
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 يل هع
 ةّيَلِقِص ىلإ َنوُرِحْنُي نوئيثألا

 ْمُهحوُمُط ىّذأو . نِحوُمَط َنيرِماعُم اوناكو . لت يأ ٍلوُبَق ْنَع َنوُييبألا عْرَوَتي مل
 ىلإ اذه ديرّتشلا

 .مهتواعمل لاجّرلاو نسا نم ديم َدَفَوَو نبدا َلْوَح ,رادج ُةماقإ اهني فاش اًدوُهْج
 .قنيدملا نق ْنَع اوُرَجَع ْدَقَف ىَرْذَج َنوُد نِكلو

 ثألا ىلع اًبارخ ٌرخأتلا

 ٍمْقُب ىلإ اوُنيصي نأ

 .ةيسبلا ررلا ألإ انببأ
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 م .علضب ىَدَم لع الواحدي
 ٍئاَدْغَأ نراك لع راقتلا نب ادخل

 مُكُح ىلع نيرواق اوُدوَُي
 رمزأللا مامّطلا داريا

 .مهتَم مال ِدَقَعَو



 بكألا ردْنَكْنمالا

 | يب ولج ف ىرخأ اندمو ةطرابسإ و انيثأ نأ د

 هدقملا رهششأ ربكألا ُرَدَْكسإلا ناكو

 يصاقأ ىلإ ِهب راسو هر اَبجلا
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 وهو اسنرقو ايناطيربك يِطنلُطالا .طبجملا نم
 .نانوُيلاو ايلاطيإك
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